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Mamma, mamma, barn �  
en kritisk granskning av mediernas  

rapportering om homosexuella 
föräldrar 

 

INGRID HANSSON  

MIKAELA LUNDGREN 

 

Denna studie syftar till att genom narrativ analys undersöka hur 

medierna rapporterar om homosexuella föräldrar och hur 

homosexuella föräldrar uttrycker sig i medierna angående 

kontakten med personer i människovårdande yrken. Studien bygger 

på aktuella artiklar rörande homosexuellt föräldraskap i svensk 

dagspress under perioden februari 2003 till och med december 2008. 

 

Bakgrund   

Enligt Lindgren (2005) präglar media vårt 

sociala liv allt mer. Det är genom medierna vi 

tillägnar oss en stor del av vår kunskap, om 

oss själva och om världen. Medierna bidrar till 

formandet av, samt uttrycker människors 

känslor, attityder, tankar, drömmar samt 

livsstilar. De bestämmer även hur stort 

utrymme olika frågor ska få samtidigt som de 

påverkar vilka frågor som överhuvudtaget ska 

få uppmärksamhet. Detta kan i sin tur innebära 

att medierna skapar nya problem men även 

ökar samhällets oro för vissa beteenden som 

till exempel ungdomskriminalitet (Blomberg, 

Kroll, Lundström & Swärd, 2004). För många 

är kontakten med media förknippat med 
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känslor av olika slag; både av glädje och 

vällust som av avsmak, skuld eller skam 

(Bengtson, 2007). Ekström (2008) skriver att 

medias språk är nära kopplat till makt. Denna 

makt utgörs av förmågan att påverka hur 

verkligheten skall förstås, att övertyga samt 

påverka vad som är möjligt för andra att göra. 

Begreppet media kan beskrivas på många 

olika sätt, en vid definition är att allt som 

utnyttjas för att sprida information är media. 

En snävare definition som även är allmänt 

vedertagen inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen är att medier är 

�[�] materiella och tekniska 

system/infrastrukturer genom vilka 

meddelanden och symboler överförs, men 

också skapas, bevaras och återanvänds.� 

(Ekström, M, red. 2008 Mediernas språk sid. 

11)  

Det moderna föräldraskapet präglas av en 

mängd olika konstellationer. Familjebegreppet 

omfattar inte längre bara kärnfamiljen; 

bonusbarn, plastpappa och styvmamma är 

begrepp som idag är vanligt förekommande 

(Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Även 

Zetterqvist Nelson (2007) menar att de nya 

familjeformerna är oändliga, inom 

forskarvärlden har begrepp som 

efterkärnfamilj, länkad familj, nätverksfamilj 

och ombildade familjer myntats. Dessa 

oändliga familjebildningar anses vara ett 

resultat av det moderna samhället, där 

individens rätt till att forma sitt eget liv är 

härskande. Homosexuella familjebildningar är 

ett exempel på familjer där sexualitet, kön och 

genus har lösgjorts från familjestrukturen. 

Situationen för homosexuella föräldrar har 

under 2000-talet förändrats genom ett antal 

lagändringar. År 2003 blev det möjligt för 

homosexuella personer att adoptera genom en 

ändring i lagen om registrerat partnerskap 

(SFS 1994:1117). Lagen om genetisk integritet 

mm. (SFS 2006:351) gjorde det möjligt för 

lesbiska par att få assisterad befruktning inom 

den svenska sjukvården (ibid). 

Homosexuella personer kan bli föräldrar då 

två personer med barn från tidigare 

förhållanden bildar familj. En familj med 

homosexuella föräldrar kan även uppstå då ett 

homosexuellt par väljer att insemineras eller 

skaffa barn med någon utomstående men det 

finns även många andra sätt för homosexuella 

par att bli föräldrar (SOU 2001:10 d2). 

De olika familjebildningarna är idag ingen 

ovanlighet eller konstighet, faktum är att ca 

vart fjärde barn i Sverige lever i en annan typ 

av familj än den klassiska kärnfamiljen. Bland 

dessa finns de barn som lever med 

homosexuella föräldrar, de här barnen lever i 

en så kallad dold population, man vet alltså 

inte hur många eller vilka som lever med en 

eller två/flera homosexuella föräldrar (SOU 
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2001:10 d1). En uppskattning säger att det 

finns ca 40 000 homosexuella familjer i 

Sverige, varav merparten har lesbiska föräldrar 

(Kulick, 2005). 

 

Studien 

Syftet med den här studien är att granska 

medias rapportering för att undersöka vilken 

narrativ framställning media ger av 

homosexuella föräldrar utifrån 

frågeställningarna: 

- Hur ser mediernas framställning av 

homosexuella föräldrar ut? 

- Vilka ges möjlighet att uttrycka sig i de 

artiklar som studerats? 

- Hur upplever homosexuella föräldrar, i 

mediernas rapportering, kontakten med 

människovårdande yrken? 

 För att svara till syftet har en kvalitativ 

studie genomförts där narrativ analys har 

använts. Narrativ analys består av flertalet 

olika analysmetoder. Denna studie inriktar sig 

på innehållsanalys vilket innebär att man 

försöker finna ett tema eller innehållsligt 

mönster som handlar om sociala relationer, 

normer och värderingar i de artiklar som 

studerats. Innehållsanalysen är uppbyggd 

utifrån ett antal frågor. Utifrån svaren på 

frågorna definieras kategorier där yttranden 

eller stycken delas in (Johansson, 2005). 

Dessa kategorier har sedan använts som 

rubriker i analysen. Utifrån Johanssons modell 

har de huvudsakliga frågorna i analysen av  

artiklarna varit: Vad är berättelsens handling? 

Vilka är karaktärerna? Vem är protagonist 

respektive antagonist? Hur ser relationerna ut 

mellan de olika karaktärerna? Vilka 

genomgående teman återfinns? Vilken är 

berättelsens poäng, det värderade elementet i 

berättelsen som besvarar frågan: Varför 

berättas denna historia? Vilka kulturella, 

politiska, vetenskapliga och religiösa 

diskurser artikuleras i berättelsen? 

I studien används begreppet homosexuella 

föräldrar istället för synonyma begrepp som 

till exempel regnbågsföräldrar eller 

samkönade föräldrar. Detta för att vi upplever 

homosexuella föräldrar som det begrepp som 

förekommer oftast i dagligt tal men även i de 

analyserade artiklarna. Titeln till trots, 

fokuserar studien på homosexuella föräldrar 

oavsett kön. Med människovårdande yrken 

avses personer som arbetar inom sjuk- och 

hälsovård och sociala myndigheter. 

För att få underlag till studien, i form av 

artiklar, har vi använt oss av Presstext och 

Mediearkivet som är samlingsdatabaser för 

text publicerad i svenska dagstidningar. Det 

första sökordet, homosexuella föräldrar, gav 
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94 artiklar totalt i Mediearkivet 2008-12-03 

varav 37 artiklar finns med i analysen. 

Sökningen i Presstext gjordes 2008-12-02 och 

det totala antalet träffar var 28 artiklar varav 

16 artiklar valts ut för analys. Begreppet 

samkönade föräldrar har även använts som 

sökord vid sökning i Mediearkivet och 

Presstext 2008-12-11. I Mediearkivet var det 

totala antalet träffar 21 artiklar varav 6 artiklar 

valts ut för analys. Antalet träffar i Presstext 

var 4 artiklar där alla artiklar finns med i 

analysen. Vid en sökning på begreppet 

regnbågsföräldrar 2008-12-11 i både 

Mediearkivet och i Presstext, gav det en träff i 

Mediearkivet och två träffar i Presstext. Ingen 

av artiklarna vid sökningen på begreppet 

regnbågsföräldrar finns med i vår analys.  

I studien används februari 2003 som en 

avgränsning och artiklar som förekommer är 

skrivna efter 2003-02-01. Tidpunkten är vald 

mot bakgrund av att det genom en lagändring 

blev möjligt för homosexuella par att adoptera, 

denna lagändring ser vi som en viktig 

milstolpe för den homosexuella 

familjebildningen. Ytterligare avgränsningar  

är att det enbart är svenska textmedier som 

studerats. De svenska textmedierna är 

begränsade till de källor som Mediearkivet och 

Presstext har i sina databaser.  

Urvalet har gått till på så sätt att vi har valt 

artiklar skrivna för tidningen av journalister. 

Debattartiklar och ledare finns med i urvalet. 

Vid dubbletter av artiklar har endast ett 

exemplar analyserats. Artiklar som valts bort 

har varit fria ord, artiklar om kommande 

nummer, TV-tablåer, kulturagendor, artiklar 

som enbart tar upp vad filmen Patrik 1,5 

handlar om, bioannonser, bokrecensioner, 

artiklar som inte handlar om homosexuella 

föräldrar men där begreppet nämnts samt 

dödsrunor. 

  

Tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter 

Mediernas makt 

Medierna spelar en allt större roll i våra liv 

vilket i sin tur har gjort maktförhållandet 

mellan medier och samhälle till en stor 

journalistisk fråga. Inflytelserika aktörer är 

bland annat politiker, organisationsföreträdare 

och journalister och maktkampen gäller 

vem/vilka som ska få ta beslut gällande 

källkritik, saklighet samt etiskt förhållningssätt 

(Hadenius & Weibull, 2003).  

Inom samhällsvetenskapen har medias 

påverkan på den allmänna opinionen länge 

studerats. Ett område inom samhälls-

vetenskapen som studerats är mediernas roll i 

reproduktionen av de vedertagna normer och 
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föreställningar som finns i samhället (SOU 

2006:21) 

En del studier eller reportage som medierna 

publicerar, medverkar till att fördomar och 

�seglivade tankefigurer� om personer som inte 

lever upp till samhällets tankar om 

�normalitet� stärks, då problem överdrivs eller 

att medierna endast rapporterar om de mest 

dramatiska händelserna. Medierna utgör en 

viktig kanal som utnyttjas av andra aktörer än 

journalister, så som politiker och andra 

makthavare för att påverka den allmänna 

opinionen (Blomberg, Kroll, Lundström & 

Swärd, 2004). Många journalister är medvetna 

om den roll de har som opinionsbildare, de 

menar att de är den grupp i samhället som har 

mest inflytande över vad som blir viktiga 

samhällsfrågor. Journalister uppfattar sig även 

som en grupp som har stort inflytande över 

vilka nyheter som presenteras samt hur 

uppslaget eller vinklingen av nyheten ska se 

ut. Detta visar sig till exempel genom vilka de 

låter komma till tals, experter på sakfrågorna 

eller politiker. Genom att välja politiker gör 

man frågan till en politisk fråga. Kritiker 

menar att detta beror på att det är journalistiskt 

lättare att fråga ut en politiker än att ta sig an 

experter.  Mediernas makt visar sig även 

genom den bild de ger av det svenska 

samhället. Undersökningar har visat att 

prioriteringen av sakfrågor inte alltid stämmer 

överens i proportion med det som har inträffat. 

Det är de olika nyhetsideologierna som styr i 

vilken omfattning nyheterna presenteras 

(Hadenius & Weibull, 2003).  

 

Mediernas makt är således betydande då de 

ofta rapporterar om frågor som rör 

minoritetsgrupper i samhället där allmänheten 

inte har särskilt stora egna erfarenheter att 

referera till. Dessa minoritetsgrupper har 

själva begränsad tillgång till att synas på den 

mediala arenan (Blomberg, Kroll, Lundström 

& Swärd, 2004). Detta syns bland annat i 

mediernas �vi- och dom-skapande� när det 

gäller den strukturella diskrimineringen av 

etniska minoriteter. �Vi� görs till den 

måttstock som ligger till grund för 

bedömningen av �de andra� (SOU 2006:21) 

 

Ett krav på medierna är att deras 

rapportering sker på ett objektivt sätt, inom 

objektivitetsbegreppet rör sig fyra �krav�, krav 

på sanning, relevans, balans samt neutralt 

framförande. Allt eftersom medierna och 

nyhetsbevakningen förändrats har 

objektivitetsbegreppet fått en mindre 

betydande roll, istället talas det om en 

kunskapsrelativism, som tar sin grund i tanken 

att sanningen alltid är relativ och att det 

därmed är omöjligt med objektivitet. Med 
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detta nya perspektiv blir den nya uppgiften för 

journalisterna att ge en bredd av bilder, 

argument och åsikter (Hadenius & Weibull, 

2003). 

Homosexuella föräldrar 

Termen föräldraskap har länge förknippats 

med heterosexuellt föräldraskap. Att 

homosexuella personer särbehandlats i lagtext 

försvarades med att samhället inte var moget 

för lagändringar trots att statliga utredningar 

visade på att homosexuellt föräldraskap och 

heterosexuellt föräldraskap inte skilde sig åt 

(Zetterqvist Nelson, 2007).  

Att definiera homosexuella personer som en 

social grupp är problematiskt då definitionen 

påverkar samhällets förhållningssätt och då 

även hur den sociala gruppen porträtteras. 

Homosexuella som social grupp har under 

1900-talet präglats av en balansgång mellan 

samhällets fientlighet och försvarandet av den 

egna gruppen (Rosenberg, 2002).  

Enligt SOU (2001:10 d1) får homosexuella 

föräldrar som är öppna med sin sexuella 

läggning bättre relationer till sina barn, barnen 

mår även bättre psykiskt än om föräldrarna 

skulle välja att hemlighålla den sexuella 

läggningen. Barn som växer upp i 

homosexuella familjebildningar utvecklas på 

samma sätt som de barn de jämförts med både 

socialt och psykologiskt. Under vissa delar av 

uppväxten kan konflikter gällande föräldrarnas 

sexuella läggning uppstå. Barnens förmåga att 

hantera dessa konflikter är beroende på 

relationen till föräldrarna. En kärleksfull och 

god relation mellan föräldrar och barn ger 

goda förutsättningar för att barnet ska kunna 

hantera dessa konflikter. I utredningen 

framkommer även att förmågan att kunna 

erbjuda god omsorg och omvårdnad inte är 

beroende av den sexuella läggningen.  

Enligt Malmquist och Zetterqvist Nelson 

(2008) avvisades Sveriges Psykologförbunds 

remissvar till SOU 2001:10 Barn i 

homosexuella familjer, då remissvaret var 

diskriminerande mot sexuell läggning bland 

annat genom att de ansåg att det fanns för lite 

forskning kring adoptivbarns utsatthet. Vidare 

ansågs det dubbla annorlundaskapet, med att 

både vara adoptivbarn och ha homosexuella 

adoptivföräldrar, vara en risk. Samma 

argumentering som Sveriges Psykologförbund 

använde i sitt remissvar var vanligt 

förekommande under debatten om 

homosexuellas rätt att adoptera år 2003. Än 

idag kommer denna diskriminerande 

argumentation till uttryck då homosexuella 

föräldrar och deras barn kommer i kontakt 

med olika myndigheter så som de sociala 

myndigheterna, hälso- och sjukvården, 

förskolor och skolor. 
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I debatten kring homosexuella föräldrar finns 

en uttryckt oro för att barn som växer upp med 

homosexuella föräldrar ska utsättas för 

pedofili. Studier visar att barn som växer upp 

med homosexuella föräldrar inte löper större 

risk än barn som växer upp med 

heterosexuella föräldrar att utsättas för 

pedofili. Däremot visar forskning på att de 

flesta gärningsmännen vid pedofili är 

heterosexuella män (SOU 2001:10 d1). Även 

Ryan-Flood (Kulick, 2005) menar att 

fördomarna om att barn som växer upp i 

homosexuella familjer själva blir 

homosexuella och att homosexuella föräldrar 

förgriper sig sexuellt på sina barn inte har 

kunnat bevisas genom någon vetenskaplig 

studie. Hicks (2005)menar att tankesättet att 

barn till homosexuella föräldrar utvecklas 

annorlunda än barn till heterosexuella 

föräldrar beror på  föreställningen om att det är 

skillnad på homosexuella och heterosexuella 

föräldrar. 

Queerteorin har under 1990-talet framförallt 

fokuserat på det spända förhållandet mellan 

det heterosexuella och det homosexuella. De 

sexuella definitionerna av de heteronormativa 

könsidentiteterna har även de ifrågasatts. Inom 

queerteorin anser man att sexualiteter är 

socialt, historiskt och geografiskt 

konstruerade.  Det centrala i queerteorin är 

därmed fokuseringen på den heterokulturella 

dominansen som en förtryckarmekanism 

(Rosenberg, 2002).  

Ambjörnsson (2006) menar att en av 

queerteorins utgångspunkter är normalisering 

då detta begrepp är kopplat till makt. Centrala 

teman i Queerteorin är heteronormativitet, 

sexualitet, genus och trans. 

Heteronormativiteten kännetecknas av 

normaliseringsprocesser där framförallt 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och 

handlingar bidrar till att heterosexualiteten ses 

som det normala, naturliga och allomfattande. 

Sexualiteten visar hur den �normala� 

heterosexualiteten osynliggör den stora 

mångfald av sexuella uttryck som existerar. 

Genustemat visar hur våra föreställningar om 

manligt och kvinnligt är historiskt och 

kulturellt beroende av en normerande 

heterosexualitet. Med transtemat menas att 

identiteten är föränderlig och det �normala� 

ligger i att identiteten ska vara föränderlig då 

queerteorin ofta handlar om transpersoner, 

transsexuella eller drag-kings/queens (ibid.). 

I fråga om homosexuellt föräldraskap ligger 

diskussionen kring omgivningen och 

föräldrarnas könssammansättning. Individens 

föräldraförmåga ifrågasätts eller nedvärderas 

därmed inte. Biologi, psykologi, kön och 

sexualitet är aspekter som konstrueras för att 

skapa en normativ hierarki när det gäller 

familj, föräldraskap och barns utveckling. Det 
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heterosexuella anses vara normen medan det 

homosexuella anses vara det avvikande, det 

andra (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 

2008). 

Vid möten med professionella grupper som 

till exempel barnmorskor, sjuksköterskor och 

läkare, som arbetar med blivande föräldrar, 

finns inga normer eller bemötanden 

utarbetade. De homosexuella föräldrarna 

tvingas därmed ofta att informera och övertyga 

de yrkesverksamma om att det är två pappor 

eller fyra föräldrar. Homosexuella föräldrar är 

väldigt medvetna om omvärlden och att de 

utmanar normen och lever därmed i ständig 

beredskap för eventuella angrepp och med en 

ständig önskan om att bemötas som andra 

nyblivna föräldrar (Zetterqvist Nelson, 2007). 

 

Analys 

I artiklarna framkommer i huvudsak tre olika 

aktörer som ges möjlighet att uttrycka sig i 

medierna när det rör homosexuella föräldrar. 

De homosexuella föräldrarna själv, barn till 

homosexuella men även politiker eller andra 

som gör inlägg i den politiska debatten. I 

många av de artiklar som rör den politiska 

debatten om homosexuella föräldrar finns det i 

grunden religiösa åsikter. När det kommer till 

utrymme i medierna är det de som uttrycker 

politiska eller religiösa åsikter om 

homosexuella föräldrar som ges störst plats. 

Enligt Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd 

(2004)  är medierna en viktig kanal som 

utnyttjas av andra än journalisterna, till 

exempel politiker. Detta för att kunna påverka 

den allmänna opinionen. Vilket i sin tur 

aktualiserar det Hadenius och Weibull (2003) 

skriver om att journalister har stort inflytande 

över vilken vinkel nyheterna ska få samt hur 

stort utrymme de tilldelas. Debatten i dessa 

artiklar handlar ofta om homosexuellas rätt att 

adoptera eller om rätten för homosexuella att 

ingå äktenskap. När det gäller homosexuellt 

föräldraskap talas det ofta om barnens 

rättigheter, båda sidor i debatten, både de som 

är för och emot använder barnen och barnens 

rättigheter som argument för sina åsikter. 

Mediernas framställning av homosexuella 

föräldrar riktar sig ofta till att de är duktiga 

föräldrar som ger sina barn en mer öppen syn 

på olika grupper av människor. De 

homosexuella föräldrarna är oftast 

protagonister i de studerade artiklarna medan 

de som står för den motsatta argumenteringen 

är antagonister. Barn till homosexuella 

föräldrar lyfts fram som efterlängtade och 

föräldrarna har planerat länge och noga för det 

kommande barnet. Att barn till homosexuella 

föräldrar är efterlängtade och att föräldrarna 

har planerat för barnet lyfts fram av medierna 

som en stor fördel gentemot barn till 
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heterosexuella föräldrar då de många gånger är 

oplanerade och inte alls lika efterlängtade. 

Båda hade funderat mycket kring omvärldens 

uppfattning om homosexuella mammor och 

pappor. När Anna-Lena blev gravid genom 

provrörsbefruktning hade de redan planerat 

en hel del för sitt gemensamma barn. De hade 

skrivit ett moraliskt kontrakt, inspirerat av 

RFSL:s råd till homosexuella föräldrar. 

(Svenska Dagbladet, Växlandet var planerat 

från start 2005-10-26) 

 

Samhällets attityder 

Samhällets attityd mot homosexuella föräldrar 

skiftar utifrån om man är för eller emot att 

homosexuella ska få vara föräldrar. 

Argumentationen ligger många gånger i fråga 

om barnets bästa och om barnet får lida för att 

hon/han har homosexuella föräldrar. Många 

gånger kan attityden i samhället ligga i att 

barnen måste skyddas från omvärlden och dess 

dömande åsikter och handlingar.  

�- Jag och många av mina kolleger är oroade 

över hur situationen skulle bli för ett utländskt 

adopterat barn. De blir redan ifrågasatta i 

svenska samhället och homosexuella föräldrar 

kan bli ytterligare en frågeställning att bära 

på för dem, anser Ingrid Stjerna, 

familjerättshandläggare i Katarina-Sofia 

stadsdelsförvaltning i Stockholm. (Svenska 

Dagbladet, Svårt att adoptera trots ny lag - 

Homosexuella par kan inte räkna med hjälp 

från svenska adoptionsbyråer. 2003-02-01) 

Malmquist och Zetterqvist Nelson (2008) 

menar att diskussionen kring homosexuella 

föräldrar berör omgivningen och föräldrarnas 

könsammansättning och därmed är det inte 

individens föräldraförmåga som ifrågasätts. 

Malmquist och Zetterqvist Nelson tar även 

upp Svenska Psykologförbundets remissvar till 

SOU 2001:10 vilket avvisades på grund av att 

det var diskriminerande. Remissvaret tar upp 

det dubbla annorlundaskapet som risk för 

adoptivbarn med homosexuella föräldrar. 

Detta tankesätt lever kvar än idag och speglar 

samhällets attityder, men även förhållningssätt 

för en del personer inom människovårdnande 

yrken.  

�Att folk hela tiden hävdar att det är ett 

problem att växa upp i en homosexuell familj 

blir ett problem i sig. Hur blir det då att växa 

upp om ens familj utpekas som fel? (Dagen, 

Det finns mycket forskning på området 2007-

11-08) 

I argumentationen kring homosexuella 

föräldrar ligger en stor del i skadan det gör för 

barnen att höra att det inte är �normalt� eller 

fel att ha föräldrar av samma kön. Malmquist 

och Zetterqvist Nelson (2008) menar även att 
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det är de heterosexuella föräldrarna som anses 

vara de normala medan de homosexuella anses 

vara �de andra�. Biologi, psykologi, kön och 

sexualitet är aspekter som används för att 

skapa denna heteronormativa hierarki. Detta 

kan man även känna igen från SOU 2006:21 

Mediernas vi och dom när det gäller den 

strukturella diskrimineringen av etniska 

minoriteter där �vi� görs till den norm som �de 

andra� jämförs med. �Vi- och dom- 

skapandet� finns även med i kontakten med 

människovårdande yrken. 

�I Sverige berättar många lesbiska om hur de 

diskrimineras av sjukvården. Gynekologer 

vägrar att göra fertilitetsbehandlingar: "Du är 

ju ändå lesbisk, du ska ju ändå inte ha några 

barn." När lesbiska tvingas att inseminera på 

egen hand finns inte samma medicinska 

säkerhet och skydd.� (Aftonbladet, Äntligen är 

det de lesbiskas tur � Lagen om assisterad 

befruktning gör upp med heteronormen 2005-

03-03) 

I arbetet med SOU 2001: 10 Barn i 

homosexuella familjer avvisades remissvar på 

grund av att de var diskriminerande mot den 

sexuella läggningen och Malmquist och 

Zetterqvist Nelson (2008) hävdar att dessa 

diskriminerande tankar finns kvar än idag i 

mötet med bland annat människovårdande 

yrken. 

 

Föräldrarnas erfarenheter 

Enligt Zetterqvist Nelson (2007) finns det inga 

utarbetade rutiner för att möta homosexuella 

föräldrar inom de människovårdande yrkena. 

Många gånger tvingas därmed föräldrarna att 

informera och övertyga de yrkesverksamma 

om att de är möjligt att vara två mammor eller 

tre eller fler föräldrar. Hur homosexuella 

föräldrar upplever kontaken med 

människovårdande yrken i mediernas 

rapportering varierar. Erfarenheterna är både 

positiva och negativa, medan vissa upplever 

att de hela tiden måste förklara sig och möts 

av en viss osäkerhet från personalens sida, 

upplever andra att kontakten med olika 

människovårdande yrken varit en positiv 

erfarenhet.  

�Under hela graviditeten var de öppna med 

vilka de var och att alla fyra var föräldrar till 

barnet. - Vi möttes inte av något förakt eller så 

utan snarare av glada läkare och 

barnmorskor. De har varit mycket nyfikna och 

hela tiden ställt bra frågor.� (Expressen. �Vi 

är båda pappor till Patrik�. 2003-03-09) 

Ambjörnsson (2006) menar att 

heteronormativiteten kännetecknas av 

normaliseringsprocesser där framförallt 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och 

handlingar bidrar till att heterosexualiteten ses 
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som det normala, naturliga och allomfattande. 

Föräldrarna i artiklarna talar om erfarenheter 

som visar att samhällets institutioner ibland 

bygger på en heteronormativitet, till exempel 

berättar ett lesbiskt par om när det var dags att 

gå på föräldragrupp. Barnmorskan brukade vid 

dessa tillfällen dela upp gruppen i två, en 

grupp för mammor och en grupp för pappor. 

Dessa erfarenheter av samhällets hetero- 

normativitet visar sig även genom att de 

homosexuella föräldrarna i artiklarna talar 

varmt om till exempel regnbågsförskolor, 

förskolor som är inriktade på barn till 

homosexuella föräldrar, där de inte behöver bli 

påminda om att de inte stämmer in i den 

heterosexuella mallen och inte hela tiden 

behöver �komma ut� med sin sexuella 

läggning.  

Medierna lyfter fram erfarenheter från de 

homosexuella föräldrarna där de känt sig 

dåligt bemötta och diskriminerade av kyrkans 

åsikter och handlande. Känslan har bland 

annat sitt ursprung i att de homosexuella 

föräldrarna inte alltid känner sig välkomna i 

kyrkans kärleksbudskap. Upplevelsen är att 

kärleken inte gäller för alla, bara de som lever 

ihop som man och kvinna.  Inom queerteorin 

ses den heteronormativa dominansen som en 

stark förtryckarmekanism (Rosenberg, 2002). 

Heteronormativitetens påverkan märks bland 

annat genom att vissa relationer och 

handlingar ses som mer normala än andra 

(Ambjörnsson, 2006). Erfarenheten av 

kontakten med kyrkan bland de homosexuella 

föräldrarna visar bland annat att de inte känner 

sig accepterade som de är, eftersom de inte 

lever ihop som man och kvinna.  

�De ville att vi som var aktiva skulle bli 

faktiska medlemmar och när de insåg hur vår 

familj faktiskt ser ut fick vi vår ansökan om 

medlemsskap nekad, berättar Noa. Vi blev 

rekommenderade att söka oss till ett annat 

samfund, tillägger Alex. Att de inte längre var 

välkomna i sin församling blev en av 

anledningarna till att de ville byta miljö och 

umgänge.� (Västerbottens- kuriren, Bytte stad 

för acceptans � Noa & Alex 2007-07-21)  

 

Barnens bästa 

Ett ämne när det gäller vad som uttrycks i 

artiklarna om homosexuella föräldrar är 

barnens bästa. I SOU 2001:10 framkommer att 

det i samhället finns en oro för barnen till 

homosexuella föräldrar. Oron i artiklarna visar 

sig bland annat när det handlar om 

homosexuellas rätt att adoptera. 

�- I min utredning kan jag finna familjen 

lämplig på alla vis. Men som sista punkt ska 

jag som utredare göra en sammanfattande 

bedömning. Och då kan jag inte tycka att detta 
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är det bästa för ett okänt barn från främmande 

land.� (Svenska Dagbladet, Svårt att adoptera 

trots ny lag - Homosexuella par kan inte räkna 

med hjälp från svenska adoptionsbyråer. 

2003-02-01) 

Enligt Hadenius & Weibull, 2003) har 

medierna makt att styra vad som skall bli en 

nyhet och hur den skall utformas. Mediernas 

makt visar sig även genom reportage som rör 

minoritetsgrupper i samhället som allmänheten 

inte har särskilt stora kunskaper om, dessa 

minoritetsgrupper ges i övrigt inte särskilt stort 

utrymme på den mediala arenan. (Blomberg, 

Kroll, Lundström & Swärd, 2004). I artiklarna 

framkom en oro för barnen, de som stod för 

oron kunde vara allt från politiker till 

socialtjänstemän. I ett fåtal artiklar 

intervjuades barnen där de fick beskriva hur 

det är att växa upp med föräldrar som är 

homosexuella och att de trots allt inte far illa 

på grund av detta.  

- Att leva pappa-pappa-barn är inte så 

annorlunda. Eller, jo, kanske litet annorlunda, 

men inget konstigt. (Sydsvenskan, Cornelia � 

en himla magisk regnbågsunge 2004-06-21) 

Homosexuella föräldrar som är öppna med 

sin sexuella läggning får bättre relationer till 

sina barn än om de skulle välja att hemlighålla 

den sexuella läggningen. Barn till föräldrar 

som är öppna med sin sexuella läggning har 

bättre psykisk hälsa än barn till föräldrar som 

valt att hemlighålla den sexuella läggningen 

(SOU 2001:10 d1). Barnen i artiklarna har 

övervägande positiva erfarenheter av att växa 

upp med homosexuella föräldrar. Det som har 

upplevts negativt har varit den attityd 

samhället har till homosexuella och det sätt 

som till exempel ordet bög används på. Även 

erfarenheten av att inte få veta sanningen men 

förstå den har upplevts som negativ och som 

ett hinder för att bilda en relation barn � 

förälder emellan.  

�Linda förstod att hennes pappa var gay när 

hon såg en man "komma ut" i en tvsåpa. Själv 

var pappa Kjell tyst som muren under hela 

hennes barndom. Hemlighetsmakeriet gjorde 

att far och dotter gled isär. Vändpunkten blev 

när de sprang ihop i nattvimlet på en rökig 

gayklubb när Linda var 19 år. I dag står de 

varandra mycket nära och Kjell är en stolt och 

engagerad...morfar.� (Svenska Dagbladet 1 

A. Pappa, kom ut. 2008-02-11) 

 

Diskussion 

Vi har kunnat göra tre huvudfynd i vår studie 

som även ger svar på våra frågeställningar; att 

medierna bidrar till att upprätthålla �vi- och 

dom-förhållandet� mellan heterosexuella och 

homosexuella föräldrar, att politiker ges störst 

utrymme att utrycka sig i medierna och att 
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kontakten med personer inom 

människovårdande yrken kan upplevas både 

positiv och negativ för homosexuella föräldrar.   

Våra fynd står sig i förhållande till andra 

studier. Att medierna bidrar till att upprätthålla 

�vi- och dom-förhållandet� mellan 

heterosexuella och homosexuella bekräftar det 

Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd 

(2004) skriver om, vad gäller att media bidrar 

till att �seglivade tankefigurer� och fördomar 

om personer som inte lever upp till samhällets 

tankar om �normalitet� stärks då artiklar och 

reportage ges olika utrymme beroende av om 

de är dramatiska eller inte. Att politiker ges 

störst utrymme att uttrycka sig i medierna 

beror enligt Hadenius och Weibull (2003)  på 

att journalister är en grupp som har stort 

inflytande över vilka nyheter som presenteras 

samt hur uppslag eller vinkel av nyheten ska 

se ut, men även över vem som får komma till 

tals. Att politiker oftare ges möjlighet att 

uttrycka sig beror på att de är mer på samma 

nivå som journalisten och därmed inte upplevs 

lika skrämmande eller svår att intervju, än till 

exempel experter. Att homosexuella föräldrar 

upplever kontakten med personer inom 

människovårdande yrken som både positiv och 

negativ kan enligt Malmquist och Zetterqvist 

Nelson bero på att diskriminerande åsikter och 

tankesätt lever kvar och kommer till uttryck i 

kontakten med bland annat personer inom 

människovårdande yrken. 

Ytterligare fynd i studien är att medierna 

framställer homosexuella föräldrar i positiva 

ordalag medan de heterosexuella föräldrarna 

ibland framställs i mer negativa ordalag, bland 

annat för att deras barn kanske inte alltid är 

lika planerade. Diskussionen kring 

homosexuella föräldrar fokuserar många 

gånger på barnets bästa utifrån samhällets 

attityder men även det dubbla 

annorlundaskapet att vara adoptivbarn och ha 

homosexuella föräldrar. 

Vi är medvetna om vår roll som författare, 

att även vi bidrar till att skapa en bild av 

homosexuella föräldrar och mediernas roll i 

samhället. Genom att lyfta fram �vi- och dom- 

förhållandet� mellan heterosexuella och 

homosexuella föräldrar i vår artikel bidrar vi 

till att upprätthålla tankesättet och även den 

rådande heteronormativiteten. 

Genom att använda oss av �Mamma, mamma, 

barn� i vår titel skapas en stereotyp bild av det 

homosexuella föräldraskapet, vilket inte har 

varit meningen med studien. Vi har, trots  

titeln, inte gjort någon skillnad på om de 

homosexuella föräldrarna är män eller kvinnor 

utan  enbart sett till homosexuella föräldrar.  

I socialt arbete kan det vara viktigt att 

komma ihåg att alla par eller familjer inte 
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följer den heterosexuella normen. Det 

språkbruk som används i mötet med en klient 

kan i sig vara diskriminerande. Istället för att 

fråga mannen på andra sidan skrivbordet om 

han har någon fru skulle frågan lika gärna 

kunna formuleras Hur ser din familj ut? Även i 

utformningen av �ansökningar� inom till 

exempel socialförvaltningar kan den 

heterosexuella normen visa sig, genom 

exempelvis två kolumner, en för mannen och 

en för kvinnan istället för sökande och 

medsökande.  
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Massmediamaterial 

Mediearkivet � samkönade föräldrar 

Låt Hägglund bli familjeminister   Kristdemokraten  2008-05-17  
 
Välkomna alla Regnbågsbarn! - I Norrköping finns  Aftonbladet   2008-01-26  
Sveriges enda öppna förskola för homofamiljer - i en 
Kyrka  
 
Vad är egentligen ett barns bästa?   Svenska Dagbladet 1 A  2007-10-25  
 
Vi behöver ekumeniskt genombrott - Ärkebiskopen:  Nya Dagen   2005-09-29  
Samarbete med Missionskyrkan en av de viktigaste 
frågorna på kyrkomötet  

Queerkids - barn av vår tid   Svenska Dagbladet  2005-08-03  
 
Barn i kläm av föråldrad lagstiftning  Svenska Dagbladet  2004-02-18 
 

Presstext � samkönade föräldrar 

Hellre äktenskap än partnerskap  Riksdag & Departement 2008-01-21 

Tager du denna själ...   Expressen  2008-01-15  

Sjöberg i homo-bråk om barn. Henrik Olsson:  Expressen  2007-09-01 
Det känns oerhört gammaldags 
 

DEBATT/HBT-FRÅGOR. Utbildning ger  GT  2007-07-09 
ökad trygghet 
 
 
Mediearkivet � homosexuella föräldrar 
 
De känner sig diskriminerade   Katrineholms-Kuriren  2008-11-22  
 
Hon växte upp med två mammor  Malmö / Lund City  2008-09-24 
 
- Det finns många stolta barn som vi   Aftonbladet  2008-09-21 
  
Synliggör regnbågsbarn    Dagens Samhälle  2008-09-18  
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Uppfostra inte barn till ynkryggar   Dala-Demokraten 2008-08-01  
 
Ett ögonblick    Sydsvenskan  2008-08-01  
 
Regnbågens första öppna förskola   Metro - Skåne  2008-06-23  
 
Pappa, kom ut   Svenska Dagbladet 1 A  2008-02-11  
 
"Rösta om äktenskapet"    Sydsvenskan  2008-01-20  
 
Opinionsmöte för   Kristdemokraten  2008-01-18  
 
Äktenskap förändras - debatt   Kyrkans Tidning  2007-12-06  
 
Forskarna oense om barn i samkönade familjer -  Dagen   2007-11-08  
"Man ska inte rusa iväg innan man vet mer" 
 
"Det finns mycket forskning på området"  Dagen   2007-11-08  
 
"Min mamma blev tillsammans med en tjej"  Pressens Mediaservice  2007-08-24  
 
Bytte stad för att få acceptans - Noa & Alex  Västerbottens-Kuriren  2007-07-21  
 
"Jag växte upp med två mammor" - Jesper, 30, ser  Aftonbladet    2006-08-06 
inga nackdelar med att växa upp med homosexuella 
föräldrar 
 
HomO kritiserar Umeå för diskriminering  Västerbottens-Kuriren  2006-07-13  
 
HomO utreder adoptionsärenden    Västerbottens-Kuriren  2006-06-21  
 
Rätt att säga nej till homoadoption   Kristdemokraten  2006-02-03  
 
Växlandet planerat från start   Svenska Dagbladet  2005-10-26  
 
Förskola för "regnbågsbarn"   Nya Dagen   2005-10-02  
 
Wolff blev pappa i söndags -  och Jonas Gardells  Aftonbladet   2005-09-25  
lillasyster är mamman 
 
Kristdemokrater som längtar bort?   Aftonbladet   2005-06-30  
 
Lättare för lesbiska att få barn   Borlänge Tidning  2005-03-03  
 
Äntligen är det de lesbiskas tur - Lagen om  Aftonbladet   2005-03-03 
assisterad befruktning gör upp med heteronormen 
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Babyboom i homovärlden - Nu vill allt fler göra  Aftonbladet   2004-12-22  
 
Barn till homosexuella nekas dop   Nya Dagen   2004-11-22  
 
Homosexuellas barn mår bra   Svenska Dagbladet  2004-11-16  
 
Spanien kan bli tredje EU-land som godkänner  Göteborgs-Posten  2004-10-02 
homoäktenskap 
 
Malin lever med två mammor   Göteborgs-Posten  2004-09-02  
 
Barnboom i homofamiljerna   Göteborgs-Posten  2004-07-29  
 
Cornelia - en himla magisk regnbågsunge  Sydsvenskan  2004-06-21  
 
KDU säger nej till könsneutrala äktenskap  Borås Tidning  2004-01-11  
 
Svårt adoptera trots ny lag    Sydsvenskan  2003-07-18  
 
Han växte upp med två mammor i familjen  Helsingborgs Dagblad  2003-04-13  
 
Mamma, mamma barn. Föräldrar med hjälp av  Göteborgs-Posten  2003-02-02 
Fru Stork 
 
Svårt att adoptera trots ny lag - Homosexuella par  Svenska Dagbladet 2003-02-01 
kan inte räkna med hjälp från svenska 
adoptionsbyråer 
 
 
Presstext � homosexuella föräldrar 
 
Ett tungt nej på lösan sand   Göteborgs-posten 2008-08-01 
 
�Inte så mycket bullshit längre�  Expressen  2008-07-27 
 
Rösta om äktenskaper   Sydsvenskan  2008-01-20 
 
Kärnfamiljen är inte alltid det bästa för barnen GT  2008-01-01 
 
Homosexuella �medmammor� får samma rätt som  Expressen  2007-08-18 
biologiska föräldrar   
 
Barnen blir slagträn i debatten  Sydsvenskan  2007-06-07 
 
Slagfärdig Hägglund   Göteborgs Posten 2006-08-25 
 
REPLIK/INSEMINATION. Homosexuella GT  2005-06-03 
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lika bra för barnen  
 
Cecilia Hagen möter� �Elisabeth Ohlson Wallin, Expressen   2004-09-19 
aktuell med ny fotoutställning.  
"Jag blev mordhotad och påven blev arg" 
 
Fler homofamiljer   GT   2004-08-01 
 
Ett stort borgerligt parti istället för fyra  GT  2004-07-24 
 
Stopp för utlandsadoptioner för homosexuella TT  2004-01-30 
 
Hallå där� Fredrik Reinfeldt  Expressen  2004-07-25 
 
Inget ont som inte kan bli värre  Dagens Nyheter 2003-07-13 
 
Josefin har två pappor   Expressen  2003-03-30 
 
�Vi är båda pappor till Patrik�  Expressen  2003-03-09 
 
 

 
 

 


